Wydarzenia organizowane w Polsce w ramach inicjatywy
sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia
pn. „Europejskie Dni Pracodawców 2018”
WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE
Organizator
Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego
Nazwa wydarzenia
X Kongres Ziemi Krakowskiej
Data wydarzenia
13 - 15 listopada 2018 r.
Cel wydarzenia
Kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości, przeciwdziałanie wykluczeniu
finansowemu, promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału
społecznego, rozbudzenie postaw i zachowań przedsiębiorczych, gospodarowanie budżetem
domowym oraz zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez organizację Kongresu Ziemi Krakowskiej
stanowiącego platformę wymiany doświadczeń pomiędzy środowiskami pracodawców,
pracowników, organizacji społecznych, organizacji pozarządowych oraz bezrobotnych i
mieszkańców powiatu krakowskiego.
Opis wydarzenia
1) Kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości poprzez organizację Forum
Podkrakowskiego Rynku Pracy dla pracodawców pod nazwą „Europa łączy
pracodawców” (w tym powstałych w latach 2016-2018 dzięki dofinansowaniu dział.
gosp.), jako element promocji przedsiębiorczości w powiecie krakowskim,
upowszechnianie dobrych praktyk a także wpływu na jakość zarządzania
przedsiębiorstwem związanej również z zatrudnianiem cudzoziemców (prowadzenie
przedstawiciele Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Państwowej Inspekcji Pracy,
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych itp.). W programie między innymi „Wachlarz
zawodów” – prezentacja na temat tendencji na rynku pracy w oparciu o monitoring
zawodów deficytowych i nadwyżkowych oraz praktyczne wykorzystanie klasyfikacji
zawodów i specjalności; „Planujesz zatrudnić cudzoziemca?”- spotkanie informacyjne
dotyczące zatrudniania cudzoziemców; „Ponadnarodowa współpraca służb zatrudnienia” –
prezentacja na temat usług sieci EURES.
2) Przeciwdziałanie wykluczeniu finansowemu i kształtowanie odpowiedzialności przy
podejmowaniu decyzji finansowych
zarządzania budżetem i korzystaniu z usług
finansowych poprzez organizację Seminarium “Macierzyństwo i kariera” z prelekcją dot.
gospodarowania budżetem domowym dla kobiet wychowujących dzieci, stanowiącej
wzmacnianie mobilności zawodowej i godzenie roli matki/kobiety aktywnej zawodowo,
założeń programu „Aktywny rodzic” oraz oferty szkoleń e-learningowych „Era entera”.
3) Kształtowanie postaw sprzyjających przedsiębiorczości oraz rozbudzanie zachowań
przedsiębiorczych poprzez organizację Konferencji „Młodość i co dalej” skierowanej dla
osób młodych do 30 roku życia, stanowiącej element zwiększenia możliwości zatrudnienia,
poprawy sytuacji na lokalnym rynku pracy oraz osiągnięcie sukcesu zawodowego. W
programie między innymi: „Kampania informacyjno-rekrutacyjna do służb mundurowych”
– prezentacja Komendy Powiatowej Policji i Wojskowej Komisji Uzupełnień; „Unikam
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zagrożeń – jestem bezpieczny” – wystąpienie przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji;
„Potencjalne zagrożenia podczas wyjazdów zagranicę” – prelekcja organizacji Armia
Zbawienia; „Kształcenie ustawiczne” – prezentacja oferty Staropolskiej Szkoły Wyższej;
„Moja firma droga do sukcesu” - poznanie przedsiębiorczości, dokonanie weryfikacji
własnego pomysłu gosp. w kontekście tendencji rynkowych, uzyskanie wiedzy (źródeł
pozyskania funduszy na działalność gospodarczą) niezbędnej do osiągnięcia sukcesu na
rynku z elementami indywidualnej konsultacji wśród osób młodych.
Promowanie nowoczesnych postaw wpływających na kształtowanie kapitału społecznego
poprzez organizację Warsztatów “Ograniczenia i bariery” dla długotrwale bezrobotnych,
stanowiących element w pokonywaniu barier osobowościowych (bierność zawodowa,
zniechęcenie) i zwiększenie motywacji do aktywnego działania, lepsze radzenie z
problemami rynku pracy przy udziale doradców zawodowych i psychologów.
Rozbudzenie postaw i zachowań przedsiębiorczych poprzez organizację Branżowych
Warsztatów „W kręgu przedsiębiorczości” dla bezrobotnych rozpoczynających
prowadzenie działalności gospodarczej mających na celu aktywizację zawodową oraz
umiejętność zarządzania przedsiębiorstwem.
Kształtowanie postaw kształcenia ustawicznego poprzez organizację konferencji
„Świadomy – aktywny, dojrzały” skierowanej dla osób dojrzałych powyżej 45 roku życia,
stanowiącej element zwiększenia możliwości zatrudnienia, poprawy sytuacji na lokalnym
rynku pracy oraz osiągnięcie sukcesu zawodowego. W programie między innymi:
„Dojrzałość wykorzystuje wiedzę” – prelekcja na temat kształcenia ustawicznego; „Unikam
zagrożeń – jestem bezpieczny” – wystąpienie przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji;
„Równowaga, by móc kochać i pracować” – seminarium dotyczące problemu zaburzeń
osobowości; „Podnosimy swoje kwalifikacje” – prezentacja oferty edukacyjnej firmy
Cosinus; „Dostojny wiek” – prezentacja oferty dla osób dojrzałych.
Kształtowanie
odpowiedzialności
przy
podejmowaniu
decyzji
finansowych
i korzystaniu z usług finansowych poprzez organizację „Kiermaszu edukacyjnoszkoleniowego” dla bezrobotnych mieszkańców powiatu krakowskiego mającego na celu
przekazanie informacji o dostępności oferty edukacyjnej z zakresu zarządzania, ekonomii i
gospodarki opartej na wiedzy (szkolenia, studia podyplomowe, bony szkoleniowe). W
ramach kiermaszu prezentowane będą: „Bank rezerw kadrowych”; „Bank ofert
szkoleniowych”; „Oferta projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego” oraz „Oferta kształcenia”.
Organizacja targów pracy mających na celu pomoc kandydatom w znalezieniu pracy, a
pracodawcom - jak najlepszych pracowników.
„Piramida kariery” - spotkanie młodzieży szkolnej z doradcą zawodowym
Odbiorcami wydarzenia będą pracodawcy, przedsiębiorcy z terenu powiatu krakowskiego
oraz instytucje szkoleniowe i inni partnerzy współpracujący z Urzędem Pracy Powiatu
Krakowskiego. Z analiz prowadzonych przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego wynika,
że rozwój przedsiębiorczości w powiecie krakowskim ma ogromny wpływ na
zrównoważony rozwój regionu oraz poprawę jakości życia mieszkańców powiatu
krakowskiego. Coraz większą uwagę zwraca się na potrzebę rozwoju form działalności
gospodarczych poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, a przy tym wzrostu zatrudnienia.
Doradcy Zawodowi w trakcie rozmów z pracodawcami wskazują na niski poziom wiedzy
związanej z możliwościami rozwoju własnych firm oraz niską świadomość o
możliwościach wsparcia przedsiębiorczości ze strony różnych instytucji, w tym między
innymi Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego. Kształtowanie postaw sprzyjających
przedsiębiorczości poprzez organizację Forum Podkrakowskiego Rynku Pracy dla
pracodawców (w tym podmiotów gospodarczych uruchomionych w latach 2016-2018 w
ramach dofinansowania działalności gospodarczej), jako element promocji
przedsiębiorczości w powiecie krakowskim, upowszechnianie dobrych praktyk a także
wpływu na jakość zarządzania przedsiębiorstwem związanej również z zatrudnieniem
cudzoziemców. Biorąc powyższe pod uwagę grupę docelową będą stanowili "młodzi
pracodawcy" którzy rozpoczęli działalność gospodarczą w latach 2016-2018 w wyniku
otrzymania z Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego środków na rozpoczęcie działalności
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gospodarczej oraz pracodawcy (w tym zatrudniający cudzoziemców) z terenu powiatu
krakowskiego.
Drugą grupę odbiorców będą stanowiły osoby bezrobotne (do 30 roku życia, powyżej 45
roku życia, długotrwale bezrobotne, kobiety) zarejestrowane w Urzędzie Pracy Powiatu
Krakowskiego.
Trzecią grupę osób będzie stanowiła młodzież wraz z kadrą pedagogiczną szkół
ogólnokształcących z terenu powiatu krakowskiego.
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